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R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, na základě 
odvolání  Oživení,  o.s.,  IČ:  67365353,  se  sídlem  Lublaňská  18,  Praha  2,  zastoupené  Ing.  
Štěpánem Rattayem, předsedou občanského sdružení, proti rozhodnutí Městského úřadu Čáslav 
ze  dne  17.01.2013 o  odmítnutí  jeho  žádosti  o  informace  podle  zákona  č.  106/1999 Sb.,  o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), podané dne 
28.12.2012, přezkoumal napadené rozhodnutí a rozhodl takto:
 
Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"), se rozhodnutí Městského úřadu Čáslav ze dne 17.01.2013 ruší 
a věc se vrací k novému projednání.

O d ů v o d n ě n í

Dne 28.12.2012  požádalo sdružení  Oživení,  o.s.,  IČ:  67365353,  se  sídlem Lublaňská 18 
Praha  2,  zastoupené  Ing.  Štěpánem  Rattayem,  předsedou  občanského  sdružení  (dále  jen 
"žadatel"), Městský úřad Čáslav (dále jen "povinný subjekt") o poskytnutí informací dle InfZ.  
Předmětem žádosti byl požadavek o informace týkající se přestupku podle zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů"), jehož se  
měli  dopustit  pan Milan Urban a pan Jaromír Strnad. Žadatel v této souvislosti  konkrétně 
požadoval:
a)  Kopie  konečného  rozhodnutí  o  přestupku  (i  nepravomocné),  popřípadě  i  rozhodnutí  
nadřízeného  orgánu  (pokud  bylo  vydáno),  a  dále  informaci,  zda,  popřípadě  kdy,  byla  
zaplacena uložená pokuta,
b) v případě, že ve věci nebylo vydáno rozhodnutí o vině dle bodu a) žádosti o informace,  
žádáme o poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě úřední záznam o odložení  
věci  či  jinou listinu,  ze  které  bude zcela zřejmé odůvodnění  zvoleného postupu.  Výslovně  
žádáme  informace  podrobnější,  než  jaké  obsahuje  vyrozumění  oznamovatele  dle  
přestupkového zákona, kde zpravidla žádné důvody uvedeny nejsou.
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Dne 17.01.2013 vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, 
ve kterém mimo jiné uvedl:  "K žádosti žadatele ze dne 28.12.2012 správní orgán uvádí, že  
podle ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím se osobní údaje dotčených osob  
poskytují  jen v souladu s právními předpisy,  upravujícími jejich ochranu,  kdy konkrétním  
předpisem je ust. § 4 písm. 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
Podle tohoto ustanovení se osobním údajem rozumí jakákoli informace týkající se určeného  
nebo určitelného subjektu údajů.........Předně je třeba mít na paměti to, že přestupkové řízení  
je na rozdíl od řízení soudního neveřejné a neveřejné je též vyhlašování rozhodnutí. Jakkoli  
tedy má žadatel právo na poskytnutí informací ohledně výsledku soudního řízení (nikoli však  
o jeho průběhu), nelze z tohoto automaticky vyvozovat právo žadatele na poskytnutí informací  
o  výsledku  přestupkového  řízení.  Ze  zákona  o  svobodném přístupu  k  informacím  přitom  
nevyplývá  povinnost  zveřejnit  rozhodnutí  o  přestupku,  resp.  informovat  osobu  na  řízení  
nezúčastněného  poskytnutím  dokumentů  obsahujících  informace  osobního  charakteru.  
Žadatel není účastníkem přestupkového řízení a je tedy osobou na řízení nezúčastněnou. Ve  
svém názoru je správní orgán utvrzován i aktuální judikaturou českých soudů a přístupem  
ostatních správních orgánů.........."

Dne 28.01.2013 obdržel  povinný subjekt  odvolání  proti  vydanému  rozhodnutí,  ve  kterém 
žadatel  mimo  jiné  uvedl:  "Žadatel  se  informace  domáhá  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  
svobodném přístupu k informacím (dále  také jen InfZ).  Není  tedy relevantní,  zda Povinný  
subjekt o učiněných opatřeních vyrozuměl či nikoli. Žadatel se domáhá informací, které mu  
Povinný  subjekt  dosud  neposkytl.  Žadatel  navíc  nikdy  netvrdil,  že  je  účastníkem  
přestupkového  řízení  nebo  že  by  chtěl  do  spisu  nahlížet  podle  §  38  správního  
řádu........Povinný subjekt pouze opisuje různé ustanovení zákona, avšak na danou věc je nijak  
neaplikuje.....Měl-li  Povinný  subjekt  v  úmyslu  odmítnout  informace  z  důvodu  ochrany  
osobních údajů dotčených osob,  měl  v odůvodnění  také argumentovat,  v čem spočívají  ta  
osobní data a proč by se mělo odmítnutí týkat celého rozhodnutí, když osobní data budou  
například tvořit jen minimální část rozhodnutí (např. rodné číslo apod.) a jejich ochrany lze  
docílit  jejich  začerněním.  V  dané  věci  je  navíc  naprosto  rozhodující,  zda  požadovaná  
informace, tedy způsob a právní argumentace pro vyřízení přestupku veřejného funkcionáře  
proti zákonu o střetu zájmu, je údajem soukromým nebo veřejným. Nálezem Ústavního soudu  
sp.zn. ÚS 23/05 ze dne 17.7.2005 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 3/2010-
182,  byla  potvrzena  existence  obecného  právního  názoru,  že  profesionální  sféra  osob  
působících ve veřejném životě patří do sféry veřejné.........V posuzovaném případě je zřejmé,  
že požadované informace se v žádném případě nedají podřadit pod informace o detailech  
soukromého života jednotlivce vykonávajícího veřejnou funkci.......Naopak informace spojené  
se zákonnou povinností veřejně činné osoby týkající se střetu zájmů je nutno považovat za  
informace  vhodné  pro  veřejnou  diskuzi,  když  v  zásadě  na  všem,  co  může  souviset  s  
fungováním moci  ve státě,  mohou mít  jednotlivci  i  veřejnost  legitimní  zájem; jde o jejich  
informování a o svobodné utváření názorů a eventuálně o následné veřejné posuzování, tedy o  
veřejnou diskuzi,  což  může působit  jako veřejná kontrola činnosti  státu (Nález  Ústavního  
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soudu sp.zn.I ÚS 517/10)...........V režimu InfZ jednoznačně lze žádat o poskytnutí informací  
obsažených ve správních spisech; žadatelem může být účastník řízení i jiná osoba. Povinné  
subjekty  nejsou  oprávněny  takovou  žádost  v  režimu  nevyřizovat  či  odmítat  z  důvodu,  že  
Žadatel není účastníkem správního řízení. Při vyřízení žádosti se postupuje v plné míře dle  
InfZ,  včetně  případné  aplikace  důvodů  pro  omezení  práva  na  informace.  Podmínkou  
poskytnutí  informace v  režimu InfZ není  prokázání  právního  zájmu žadatele.  Tyto  závěry  
vychází  i  z  publikované  judikatury,  např.  rozsudek  Nejvyššího  správního  soudu  ze  dne  
11.08.2009,  č.j.  1  As  51/2009-106.  Z  výše  uvedeného  vyplývá,  že  důvody  odmítnutí  
požadované informace jsou v rozporu s InfZ."

Dne 05.02.2013 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský 
živnostenský  úřad  (dále  jen  "odvolací  správní  orgán"),  odvolání  žadatele  včetně  spisové 
dokumentace.  Postupem  podle  ust.  §  89  správního  řádu  přezkoumal  soulad  napadeného 
rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti  s  právními  předpisy  a  shledal  důvody pro  jeho  zrušení  a 
vrácení k novému projednání.

Námitky žadatele uvedené v odvolání jsou důvodné. Ze správní judikatury vyplývá, že žádost 
o poskytnutí informací ze správních spisů se vyřizuje v režimu § 38 správního řádu jen tehdy,  
jestliže se žadatel výslovně domáhá nahlédnutí do daného správního spisu. Pokud se však 
žadatel domáhá poskytnutí konkrétní informace ze správního spisu (jím vymezených údajů 
nebo kopií dokumentů) odkazem na InfZ, pak ustanovení § 38 správního řádu není speciálním 
a žádost je nutné vyřešit postupem daným InfZ. Důvodem pro neposkytnutí informace podle 
InfZ nemůže být neveřejnost správního řízení ani povinnost mlčenlivosti (srov. § 19 InfZ) a 
ani neprokázání právního zájmu. Pokud žadatel požaduje poskytnutí konkrétní informace z 
přestupkového řízení, které dosud nebylo ukončeno, lze uplatnit  důvod podle § 11 odst. 1 
písm. b) InfZ, obvykle ve spojení s § 8a téhož zákona, jenž chrání osobnost fyzické osoby (v 
daném případě přestupce). Pokud se jedná o poskytnutí informace o výsledku pravomocně 
ukončeného přestupkového řízení,  je  skutečností,  že  v nedávné  praxi  i  správní  judikatuře 
převažoval přístup, který v podstatě mechanicky upřednostňoval ochranu osobnosti (včetně 
ochrany osobních údajů)  proti  právu na informace.  Tento přístup však byl  v  navazujících 
letech změněn rozhodováním nejdříve Ústavního soudu a následně i  Nejvyššího správního 
soudu, které vztah mezi právem na informace a právem na ochranu osobnosti pojímá jako  
vztah  dvou  konkurujících  si  ústavních  práv,  jenž  je  nutné  řešit  na  základě  principu 
proporcionality. To znamená v konkrétních případech vždy zvažovat, zda převažuje ochrana 
osobnosti,  nebo zda má být  např.  s  ohledem na určitý  legitimní  veřejný zájem informace  
zpřístupněna. V této souvislosti je třeba posuzovat informování o přestupcích podle zákona o 
střetu zájmů, jichž se dopustili veřejní funkcionáři vymezení v § 2 odst. 1 zákona o střetu 
zájmů,  jako příklad prolomení ochrany osobních údajů. V těchto případech převažuje veřejný 
zájem na poskytnutí informace, neboť charakter přestupku je spjatý s jejich veřejnou činností.  
Je však třeba pečlivě posuzovat obsah poskytované informace (např. rozhodnutí) a zvážit, zda 
je lze vydat zcela nebo pouze v omezené míře. O vyloučených částech požadované informace  
je třeba vydat rozhodnutí dle § 15 odst. 1 InfZ s náležitým zdůvodněním v souladu s InfZ.
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Z hlediska formálních náležitostí rozhodnutí odvolací správní orgán připomíná, že podle § 68 
odst.  1  správního  řádu  písemné  vyhotovení  rozhodnutí  musí  mimo  jiné  obsahovat  číslo 
jednací.

Vzhledem  k  výše  uvedený  skutečnostem  rozhodl  odvolací  správní  orgán  o  zrušení 
napadeného rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání s tím, že podle ust. § 90 odst. 1  
písm.  b) správního řádu je povinný subjekt  vázán právním názorem odvolacího správního 
orgánu.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se podle 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.

                                                                                       JUDr. Jaroslava Malá
                                                                       odborný referent oddělení správních agend

Rozdělovník:  
1) Městský úřad Čáslav, Náměstí J.Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
2) Oživení, o.s., Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
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